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Brf Fågelbärsträdet  

Organisationsnummer: 702000-5826 
 
 

Årsredovisning för 2014 
 
 
Styrelsen för Brf Fågelbärsträdet får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under  
år 2014. Årsredovisningen består av följande två delar: 
A. Förvaltningsberättelse för 2014 (8 sidor) 
B. Ekonomisk redovisning för 2014 med resultat- och balansräkning samt bilagor (8 sidor) 
 
 
A. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2014 
 
Hemsida 
Föreningen har en hemsida med adress: www.markeliushuset.se. Här finns information om husets 
historia, föreningen och styrelsen, protokoll från föreningsstämmor och styrelsesammanträden, 
hänvisning till böcker och artiklar om huset, uppgifter till föreningens kontaktpersoner, mm. 
För grundfakta om föreningen och byggnaden/fastigheten hänvisas till länken ”Formalia”. För en 
sammanfattning av föreningens historia och byggnadsminnesförklaringen 1992 hänvisas till länken 
”Historia”.  
Efter restaureringsprojektet 1990-91 erhöll föreningen priser från Stockholms Stads 
Hembygdsförening och Stiftelsen S:t Erik. En jury bestående av personer från BoVerket och Svenska 
Arkitekters Riksförbund (nuvarande Sveriges Arkitekter) utsåg 1994 Markeliushuset till ”Sveriges 
vackraste 1930-talshus”.  
 
Medlemmar 
Föreningen hade 141231 46 lägenheter med 52 medlemmar, varav 32 män, 18 kvinnor och två 
juridiska personer.  
 
Föreningsstämmor 
Ordinarie årsstämma avhölls 140518 i föräldraföreningen Sebrans lokaler i bottenvåningen. Här deltog  
20 medlemmar (38 % av alla medlemmar), varav sju via fullmakter. Protokollet ligger på hemsidan, 
länken ”Medlemmar”.  
 
Styrelse 
Styrelsen har under 2014 bestått av: Gunnar Akner (ordförande), Philip Holm, Stefan Malm,  
Ousmane Touré och Madelene Åsell. Styrelsesuppleanter har varit Anders Kraft och  
Martin Stankiewicz.  
Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden under året, samt därutöver haft kontinuerlig 
kontakt i olika föreningsangelägenheter. Protokollen ligger på hemsidan, länken ”Medlemmar”.  
Revisorer har varit auktoriserad revisor Marianne Hansen (extern) och vald internrevisor  
Björn Gripwall.  
Valberedning har varit Jan Friberg (sammankallande) och Pia Gillsäter.  
 
Överlåtelser 
Under år 2014 har en lägenhet överlåtits inom föreningen:  
• Lgh 24 från Dennis Cessan till Oskar Silverhielm och Johanna Nordmark.  
 
2:a handsupplåtelser 
Per 141231 var 11 lägenheter upplåtna i 2:a hand, varav 6 inom familjen.  
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Lokaler 
• Daghemmet 

- Avtal: Föräldraföreningen Sebran (www.sebran.se) har ett 3-årigt hyresavtal med föreningen 
med 9 månaders löpande uppsägningstid. Senaste förlängning av avtalet inträffade 121001.  

- Drift: Under 2014 har daghemmet skött driften och sina åligganden gentemot föreningen väl.  
Man har även välvilligt utan kostnad ställt lokalen till förfogande för föreningens årsstämma 
2014.  
Miljöförvaltningen utförde under 2013 en bullermätning i daghemslokalen, varvid bullernivån 
låg något över gränsvärdet, 30 dB. Efter rengöring av ventilationskanalerna visade en ny 
bullermätning våren 2014 godkänd ljudnivå.  

 
• Restaurangen 

- Avtal: Petite France AB (www.petitefrance.se) tog över hyresavtalet för restauranglokalerna i 
bottenvåning och källaren 071201. I juni 2011 överläts hyresavtalet till Petite France AB från 
Sébastien Boudet till Peter Hartai. Gällande hyresavtal löper på 4 år, tiden 140101-171231.  
Under 2014 har Petite France AB betalat kallhyra om 775 000 kr, (= 2 306 kr/kvm/år) samt 
tillägg av faktiska kostnader för a) uppvärmning av restaurangens lokal-andel, b) förbrukning 
av varmt- och kallt vatten, c) uppsäkring av el-servisen i källaren, samt d) lokalandelen av 
fastighetsskatten, totalt 152 086 kr. Den totala hyran uppgick därmed till 927 086 kr. Hyran 
indexuppräknas årligen enligt konsumentprisindex.  

- Drift: Under 2014 har Petite France AB skött driften och sina åligganden gentemot föreningen 
väl. Öppethållandet regleras så att restaurangen skall stänga i sin helhet senast kl. 01. 
Uteserveringen får ej disponeras efter kl 23.30.  
Under 2014 har Petite France AB fått avslag på sin ansökan till byggnadsnämnden om 
bygglov för att installera en fast glasveranda kring uteserveringen för att kunna erbjuda sina 
gäster fler sittplatser under vintersäsongen. Företaget har inlett diskussion med styrelsen om 
att istället installera en fristående inglasning av uteserveringen. En sådan lösning kräver inte 
bygglov.  
 

Försäkring 
Sedan 2012 anlitar föreningen försäkringsbolaget Brandkontoret för sin fastighetsförsäkring. Premien 
under 214 har varit 36 006 kr. Inga försäkringsskador har reglerats under 2014.  
 
Kameral förvaltning 
Kameral förvaltare under 2014 har varit Brain Accounting AB (namnändrat från tidigare Winqvist & 
Österling AB) på Mäster Samuelsgatan 10 i Stockholm.  
Förvaltaren har skött den kamerala förvaltningen väl under 2014. Kostnaden under 2014 var 45 162 kr 
inkl. moms, med tillägg av smärre kostnader för upprättande av ekonomisk årsredovisning, 
kontrolluppgifter av överlåtelser och inhämtande av kreditupplysningar på nya medlemmar. Från 2015 
kommer dessa kostnader att ingå i avtalet.  
 
Teknisk förvaltning 
Löpande teknisk driftövervakning avseende fjärrvärmesystem, ventilationsanläggningar, sophantering, 
tvättstuga, hissar etc. samt regelbunden rondering 16 ggr per år (varav två besök per månad under  
maj-augusti) ombesörjes sedan 070101 av företaget PEAD, Adde Pettersson. Adde har skött uppdraget 
utmärkt under 2014.  
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Styrelsens förvaltning 
Styrelsen har sedan många år tagit ett stort ansvar för både kameral och teknisk fastighetsförvaltning. 
Detta innebär bl.a.  

- ekonomisk planering i samarbete med kamerala förvaltaren   
- handläggning av föreningens lån 
- förhandling av hyresavtal med lokalhyresgästerna 
- förande av lägenhetsregister, pantsättningsregister och register över 2:a handsuthyrningar 
- handläggning av överlåtelser och 2:a handsuthyrningar  
- kontroll av kreditupplysningar vid överlåtelser 
- detaljkontroll och attestering av samtliga fakturor 
- kontakt med medlemmar, 2:a handshyresgäster, entreprenörer, serviceföretag, mäklare m.fl.  
- planering och samordning av underhåll/reparationsarbeten/besiktningar 
- medverkan vid besiktning av skador och besiktning efter olika entreprenader 
- ordnande av tillträde till allmänna utrymmen och vid behov i medlemmarnas lägenheter 
- upphandling av entreprenader och servicearbeten 
- snöskottning och sandning utanför entrén 
- uppsättning av namn på anslagstavlan i entrén och utdelning av plastbokstäver för 

medlemmarnas brevlådor 
- skötsel av föreningens hemsida (webmaster Gunnar Akner)   
 

Städning 
Städning har som tidigare utförts av Svensk Kvalitets Städ AB. Styrelsen är mycket nöjd med 
städföretagets arbetsinsatser under 2014.   
 
Tvättstugan 
Under 2014 har tvättstugan och torkrummet fungerat bra. Endast några smärre servicearbeten har 
utförts.  
 
Handduks-torkar 
Enstaka medlemmar har meddelat styrelsen att deras handdukstorkar i våtrummen inte 
fungerar. I flera lägenheter har problemet kunnat lösas genom att justera en reglerventil som 
sitter baktill på handduks-torken. Justering av funktionen kräver ett särskilt verktyg, men 
handduks-torken behöver i regel ej demonteras.  
Medlemmar som har problem med detta uppmanas kontakta föreningens fastighetstekniker 
Adde Pettersson och avtala om åtgärd. Kostnaden betalas av medlemmarna själva. 
 
Sophantering 
• Sopnedkast: Sopsäckväxlaren, som installerades hösten 2003, fungerar bra. Sopor hämtas två 

gånger per vecka, måndagar och torsdagar, av Stockholms stads Trafikkontor (kommunalt 
sophämtningsmonopol). Under 2014 har sopsäckväxlaren fungerat bra utan driftstopp.   
Styrelsen vill påminna om att soppåsar måste knytas ihop ordentligt innan de slängs i 
sopnedkastet.   
 

• Grovsoprum: I grovsoprummet intill entrén finns tre containers för sortering av grovsopor i 
returpapper, glas och ”övrigt”. Hämtning av grovsopor sker en gång per vecka av Big Bag AB. 
Varje månad hämtas c:a 4 m3 grovsopor, 2 m3 glas och 4 m3 ”övrigt”.  
  

Under 2014 uppgick föreningens totala kostnader för sophämtning till 84 44 kr.  
Motsvarande totalkostnad för sophämtning de senaste fem åren har varit:  
2013 = 82 920 kr, 2012 = 50 187 kr, 2011 = 71 460 kr, 2010 = 88 967 kr, 2009 = 73 339 kr.  
 
Elektricitet 
Under 2014 har fastighetens el-system fungerat bra utan driftstörningar. Kostnaden för el 
under 2014 var 49 722 kr, vilket var drygt 22 000 kr lägre än under 2013.  
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Uppvärmning 
Styrelsen har genomfört följande åtgärder i energibesparande syfte:  
• Byte av fjärrvärmeanläggning 2008 
• Justering av fjärrvärmeanläggning 2011-2012 
• Byte av tätningslister till samtliga fönster och balkongdörrar åt både gårdsfasaden (2010) 

och gatufasaden (2011).  
Under 2014 kostade uppvärmningen av huset 398 501 kr, vilket är en minskning med 8,7 % 
jämfört med 2013.  
 
Ventilation 
Under 2011 lät styrelsen genomföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) av samtliga 
lägenheter, samt av byggnadens övriga fyra ventilationssystem (daghem, restaurang, källare 
och skyddsrumsdel av källaren) parallellt med rensning av samtliga imkanaler och öppna 
spisar, samt genomfördes brandsyn. Tidigare OVK av lägenheter har bara omfattat ett 
stickprov på c:a 10 lägenheter. I sex lägenheter hade medlemmar installerat så kallade 
”paxfläktar” i våtrummet. Dessa måste tas bort, eftersom de kan påverka luftflödet för andra 
lägenheter. Efter anmodan har fem av de sex medlemmarna tagit bort sina pax-fläktar, men en 
medlem har vägrat, trots upprepade uppmaningar från styrelsen. 
Restaurangen och daghemmet har separata ventilationsaggregat i källaren och de fungerar bra 
utan anmärkningar.   
 
Hissar 
• Personhissen: Personhissens maskineri och elektriska styrsystem byggdes om 2002. Årlig 

revisionsbesiktning av personhissen görs av Hissbesiktningar i Sverige AB (HSAB). Besiktningen 
2014 visade ett par smärre anmärkningar som åtgärdats. Under 2014 har personhissen fungerat 
bra.   

 
• Mathissar: Den senaste revisionsbesiktningen av mathissarna utfördes av HSAB i april 2014, och 

visade en del smärre brister som åtgärdades under hösten 2014. Nästa besiktning av mathissarna 
planeras till våren 2017  
 

Protokollen från alla besiktningar av personhiss och de fyra mathissarna ligger på hemsidan,  
länken ”Kontakter”.  
  
Under 2014 kostade skötseln av föreningens fem hissar 67 507 kr.  
 
Kostnadsposter	   2014	   2013	   2012	   2011	   2010	  
Service	  på	  personhissen	   9306	   1695	   2537	   3488	   9439	  
Service	  på	  mathissarna	   12550	   7619	   10464	   15037	   21015	  
Besiktning	  personhiss	   1556	   1488	   2926	   1375	   3519	  
Besiktning	  mathissar	   18569	   0	   0	   0	   4575	  
Reparation	  av	  
besiktningsanmärkningar	   14850	   0	   6813	   0	   5052	  
Fast	  kostnad	  för	  serviceavtal	   9701	   9574	   9323	   9026	   8945	  
Larm-‐service	   975	   975	   975	   975	   975	  
Material	   	  	   0	   0	   0	   1508	  
Beredskap	  i	  samband	  med	  75-‐
årsfest	   0	   0	   0	   0	   4938	  
	  	   67507	   21351	   37038	   29901	   59966	  
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Bredband 
Föreningen har sedan installationen 1989 anlitat företaget ComHem AB för TV och bredband genom 
ett s.k. stjärn-nät av coaxialkabeltyp. Föreningens aktuella avtal med ComHem löper till och med 
161231.  
Under 2011 installerade det kommunala företaget Stokab, på uppdrag av styrelsen och utan kostnad 
för föreningen, en s.k. ’husnod’ i källaren för att senare ev. kunna koppla in föreningens lägenheter 
och lokaler på Stokabs öppna och konkurrensneutrala fibernät. Genom att använda Stokabs fibernät 
kan varje medlem och lokalhyresgäst fritt välja leverantör av olika internet- och TV-tjänster. För att 
kunna använda Stokabs tjänster måste föreningen låta installera ett nytt fibernät från källaren till varje 
lägenhet. Inga beslut angående detta har ännu fattats.  
 
Utemiljö 
Skötsel av häckar/plantering på gatusidan och buskar kring restaurangens kylmaskin på gårdssidan har 
under 2014 utförts av Anders Lindberg Städservice. Styrelsen är nöjd med företagets arbetsinsatser.  
 
Snöröjning 
Tak-el-systemet fungerat bra utan isbildning i stuprännorna.  
 
 
Reparation 
 
• Gårdsfasad 
Under 2013 lät styrelsen genomföra reparation av vattenskadan från 2012 på den inre delen av fasaden 
på altanen på plan 07 på gårdssidan. Reparationen utfördes som garantiåtgärd från tidigare entreprenör 
utan kostnader för föreningen. Kompletterande arbeten och slutbesiktning skedde under våren 2104.  
 
• Källargolv 
Under 2013 åtgärdade Målerialliansen AB de besiktningsanmärkningar som fanns mot målningen av 
källargolvet. Företaget har under 2014 (efter hot om indrivning) betalat föreningens kostnader för 
projektering och besiktning av detta, totalt 15 072 kr.  
 
• Fettavskiljare 
Under 2014 installerades en ny fettavskiljare i källaren. Projektering skedde i samarbete med styrelsen 
och hela arbetet bekostades enligt hyresavtalet av Petite France AB. Den nya fettavskiljaren är 
betydligt tätare än den tidigare, vilket gör att luktproblemen i källaren och i daghemmet minskat 
betydligt. Tömningsledningen har dragits upp till övre delen av källartrappan, vilket gör att den 
regelbundna tömningen nu kan göras enklare och billigare än tidigare. Den nya fettavskiljaren är 
betydligt mindre än den tidigare, varför rummet numera kan nyttjas på ett bättre sätt av hyresgästen. 
Eftersom föreningen har övergripande ansvar för att all teknisk utrustning i källaren är integrerad och 
fungerar väl har föreningen bekostat slutbesiktningen. Parallellt har styrelsen anlitat konsult Anders 
Hedlund för bedömning, vilket bl.a. ledde till slamsugning av två grundvattenbrunnar, justering av en 
fläkt samt resning av alla tilluftsrör till källaren, både på gatu- och gårdssidan, vilket bidragit till att 
förbättra luftkvaliteten.  
 
 
Byggnadens tekniska tillstånd 
 
Restaureringsprojektet 1990/91 och andra genomförda större ombyggnader/renoveringar 
sammanfattas på hemsidan, länken ”Ombyggnad”.  
 
För underhållsplan på kort (1-2 år) respektive lång (10-20 år) sikt hänvisas till årsredovisningen för 
2010 (se föreningens hemsida, länken ”Medlemmar”). Beträffande underhållsplanen på kort sikt har 
alla åtgärder utförts. Styrelsen bedömer att byggnadens tekniska tillstånd är gott.  
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Föreningens ekonomi 
 
• Fastighetstaxering: Vid den senaste fastighetstaxeringen 2013 höjdes fastighetens samlade 

taxeringsvärde för byggnad och mark med knappt 5 % till totalt 48 699 000 kr. Vid den 
föregående taxeringen 2010 höjdes taxeringsvärdet med 29 %. Värdeåret är 1968.  

 
• Fastighetsskatt: Under 2014 var fastighetsskatten 120 189 kr, en höjning med 0,3 % jämfört med 

2013. Restaurangen har betalt sin lokalandel av fastighetsskatten, 46 548 kr (38 %). Daghemmet 
betalar en totalhyra, där fastighetsskatt-andelen ingår.    
 

• Belåning: Föreningen har under 2014 amorterat totalt 750 000 kr, varav 250 000 kr via avtal. Den 
totala långsiktiga belåningen uppgick 141231 därmed till 9 724 473 kr.  
Genom det låga räntekostnadsläget under 2014 har föreningens räntekostnader minskat från  
315 137 kr/år till 259 010 kr/år, dvs med 56 127 kr (18%) jämfört med 2013.  
 

• Avskrivningar: Från 2010 har föreningen ökat avskrivningstakten på byggnadsvärdet  
från 1 till 2 %, dvs en linjär avskrivningstakt om 50 år. Syftet är att ge en rättvis bild av 
föreningens långsiktiga ekonomi.  

 
• Årsavgift: Årsavgiften höjdes senast med 17 % från 010701. Under 2014 uppgick de totala 

årsavgifterna till 1 707 616 kr. Med en total bostadsyta om 1 995 kvm uppgår relativkostnaden i 
genomsnitt till 856 kr/kvm bostadsyta/år.  
 

Ekonomiska nyckeltal (jämförelsetal) 2014-12-31 
 
Relativ årsavgift  
 - Definition: Totala årsavgift delat med total bostadsyta. 
 - Beräkning per 141231: 1 707 616 kr delat med 1 995 kvm = 856 kr/kvm 
 - Utveckling sedan 2001: Oförändrad.  

- Bedömning: I Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 
(http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BO0801_2012A01_BR_BO01BR1201.pdf) 
finns statistik över relativa hyror och årsavgifter tillbaka till 1990. Här anges bl.a. följande:  
- Hyresrätter, nyproduktion: År 2009 varierade den relativa hyran i ”inflyttningsklara 
flerbostadshus” med offentlig byggherre mellan 1355-1662 kr/kvm/år för lägenheter mellan  
1-5 rum och kök. För privat byggherre var motsvarande variation under 2009 = 1225-1807 
kr/kvm/år.  
- Bostadsrätter, nyproduktion: År 2009 varierade avgiften i ”inflyttningsklara flerbostadshus” 
med bostadsrättsförening som byggherre mellan 590-773 kr/kvm/år för lägenheter mellan  
1-6 rum och kök.  
 
Det finns ingen offentlig statistik, varken nationellt eller lokalt för Stockholm, när det gäller 
årsavgifter till bostadsrättsföreningar byggda före 1990. Uppgifter från enskilda mäklare är 
osäkra och avser ett medelvärde där man blandar föreningar med a) olika byggnadsår, b) olika 
läge i Stockholms län och c) olika grad av reparationsbehov.  
 
Dessutom är det inte rättvisande att jämställa byggnadsminnesförklarade fastigheter med 
vanliga bostadshus. I avtalet med Länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring från 1992 anges 
uttryckligen: ”Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och 
underhållsarbetena skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar”. 
Detta innebär ett varaktigt åtagande från föreningen, som innebär avsevärt högre kostnader för 
projektering, byggnadsarbeten och besiktningar jämfört med bostadshus som ej är 
byggnadsminnesförklarade. Det finns ingen statistik över årsavgifter i bostadsrättsföreningar 
som äger och förvaltar byggnadsminnesförklarade byggnader.  
Med hänsyn till att föreningen sedan 2001 haft oförändrad årsavgift, trots att alla slags 
driftkostnader ökar med 3-8 % varje år, har årsavgiften relativt sett minskat betydligt de senaste 
13 åren.  
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Räntekostnader / nettoomsättning (intäkter)   
 - Definition: Räntekostnader delat med nettoomsättningen (= summan av alla rörelseintäkter).  

- Beräkning per 141231: 259 010 kr delat med 2 915 953 kr = 8,9 % 
 - Utveckling sedan 2001: Har minskat successivt sedan 2001.  

- Bedömning: Den låga kvoten för 2014 beror på det låga ränteläget.   
En kvot < 25 % är bra och > 50 % innebär problem.  

 
Utrymme för underhåll och amorteringar   
 - Definition: Summan av kostnader för a) reparationer b) periodiskt underhåll c) avskrivningar  
 d) årets resultat (±) delat med nettoomsättningen.  
 - Beräkning per 141231: 1 511 625 kr delat med 2 915 953 kr = 51,8 %    

- Utveckling sedan 2001: Legat mellan 28 - 52 %  
- Bedömning: Bör vara 25 % eller mer. Andelen om c:a 50 % ligger i linje med styrelsens 
ekonomiska planering att ha utrymme för a) oförutsedda reparationer och b) betydande extra 
amorteringar utöver de årligen avtalade 250 000 kr.  
 

Relativ skuldsättning 
• - Definition 1: Långsiktig belåning per kvm bostadsyta.   

- Beräkning per 141231: 9 724 473 kr delat med 1 995 kvm = 4 874 kr/kvm 
- Utveckling sedan 2001: Sjunkit 7 064 – 4 874 kr/kvm.  
- Bedömning: < 5000 kr/kvm är bra, mer än 10 000 kr/kvm är inte bra.  
 

• - Definition 2: Långsiktig belåning delat med nettoomsättningen      
(mått på räntekänsligheten). 

   - Beräkning per 141231: 9 724 473 kr delat med 2 915 953 kr = 3,3.  
- Utveckling sedan 2001: Sjunkit 6,1 – 3,3.   
- Bedömning: < 5 är bra, över 10 inte bra. Kvoten kallas även föreningens räntekänslighet. 
För varje %-enhet låneräntan ökar måste föreningens intäkter öka med den framräknade 
kvoten. Ex: Om kvoten = föreningens räntekänslighet = 4 och räntan ökar med 1 %-enhet  
måste årsavgiften höjas med 4 % för att ekonomin skall vara oförändrad.  
 

Soliditet (mått på föreningens förmögenhet, dvs långsiktig betalningsförmåga).   
 - Definition: Eget kapital delat med totalt kapital (=eget kapital + skulder)  
 - Beräkning per 141231: 5 062 871 kr delat med 15 560 514 kr = 32,5 % 
 - Utveckling sedan 2001: Ökat från 4-32 %, med stora variationer.  

- Bedömning: Mindre betydelsefullt nyckeltal för bostadsrättsföreningar, eftersom insatserna 
(som ingår i ”eget kapital”) är låga i gamla föreningar, vilket ger en falskt låg soliditet. 
I andra sammanhang anses > 25 % soliditet vara bra och < 10 % soliditet vara dåligt. 

 
Likviditet (mått på föreningens betalningsförmåga på kort sikt). 
 - Definition: Omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder 
 - Beräkning per 141231: 1 505  801 kr delat med 773 170 kr =  1,9 

- Bedömning: Likviditeten är ett mindre betydelsefullt nyckeltal för bostadsrättsföreningar, 
eftersom de har stabila intäkter och kan betala olika slags utgifter oavsett likviditeten.  
I andra sammanhang anses att likviditeten bör vara > 1,0.  

 
Byggnadens energiprestanda (EP) 

- Definition: Mängd energi som tillförts byggnaden i form av uppvärmning 
(normalårskorrigerad) + elektricitet för allmänna utrymmen. Summan delas med den totala 
fastighetsytan.  

- Beräkning per 141231:  
o Uppvärmning under 2014 = 432,46 MWh/år = 432 460 kWh/år 
o Elektricitet till allmänna utrymmen 2014 = 29 039 kWh/år 
Summa värme + el = 461 499 kWh/år 
Total fastighetsyta (bostäder + allmänna utrymmen): 2 950 kvm 
För år 2014: 461 499 kWh/år delat med 2 950 = 156,4 kWh/kvm/år.  

- Bedömning: Enligt BoVerket använde fjärrvärme-värmda flerbostadshus år 2004 i 
genomsnitt 146 kWh/kvm.  
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2014-01-01- 2013-01-01-

2014-12-31 2013-12-31

Rörelseintäkter m.m
Årsavgifter och hyresintäkter 1 2 915 953 2 575 488
Övriga rörelseintäkter 2 24 765 108 838

Summa rörelseintäkter 2 940 718 2 684 326

Rörelsekostnader
Driftskostnader 3 -1 048 283 -1 060 065
Fastighetsadministration 4 -179 101 -236 096
Personalkostnader -65 706 -65 710
Avskrivningar enligt plan 5 -448 997 -448 997

Summa rörelsekostnader -1 742 087 -1 810 868

Rörelseresultat 1 198 631 873 458

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -259 010 -315 137
Ränteintäkter och liknande resultatposter 764 557

Summa finansiella poster -258 246 -314 580

Resultat efter finansiella poster 940 385 558 878

Årets resultat 940 385 558 878
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 14 054 713 14 503 710
Inventarier - -

Summa materiella anläggningstillgångar 14 054 713 14 503 710

Summa anläggningstillgångar 14 054 713 14 503 710

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Hyresfordringar 3 968 -
Övriga fordringar 7 11 249 200 242
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 109 474 34 519

Summa kortfristiga fordringar 124 691 234 761

Kassa och bank 1 381 110 585 066
Kassa och bank 1 381 109 585 067

Summa kassa och bank 1 381 109 585 067

Summa omsättningstillgångar 1 505 801 819 827

SUMMA TILLGÅNGAR 15 560 514 15 323 537
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 79 441 79 441
Upplåtelseavgifter 922 379 922 379
Yttre fond 136 250 108 307

Summa bundet eget kapital 1 138 070 1 110 127

Fritt eget kapital
Dispositionsfond 282 998 282 998
Balanserat resultat 2 701 418 2 170 484
Årets resultat 940 385 558 878

Summa fritt eget kapital 3 924 801 3 012 360

Summa eget kapital 5 062 871 4 122 487

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 10 9 724 473 10 474 473

Summa långfristiga skulder 9 724 473 10 474 473

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 250 000 250 000
Leverantörsskulder 79 930 196 867
Skatteskulder -5 068 -5 397
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 448 308 285 107

Summa kortfristiga skulder 773 170 726 577

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 560 514 15 323 537

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2014-12-31 2013-12-31
Panter och säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar 16 770 625 16 770 625

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning
 i mindre ekonomiska föreningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 Tillämpning av de nya råden har inte haft någon effekt på företagets räkenskaper.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
 Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde
 och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående
 värdenedgång.                                                                                             

 Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
 förvärvade och avyttrade tillgångar.

 Styrelsen har i samråd med revisor enats om att ändra avskrivningstakten på byggnad från 1 % till 2
 %.

Anläggningstillgångar % per år
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 2
-Byggnadsinventarier 10
-Renovering balkonger 20
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Noter

Not 1  Nettoomsättning

Nettoomsättning
 2014-01-01- 2013-01-01-
 2014-12-31 2013-12-31
Årsavgifter 1 707 616 1 707 616
-Restaurangen 775 000 423 978
-Daghemmet 281 250 281 250
Fastighetsskatt: 46 549 42 575
Vatten 56 386 66 550
Uppvärmning 45 827 50 195
El 3 325 3 324

Summa 2 915 953 2 575 488

Not 2  Övriga rörelseintäkter
 2014-01-01- 2013-01-01-
 2014-12-31 2013-12-31
Vidarefaktureringar hyresgäster 24 765 108 838

Summa 24 765 108 838

Not 3  Driftskostnader
 2014-01-01- 2013-01-01-
 2014-12-31 2013-12-31
Fastighetsskötsel 70 458 72 159
Snöskottning 5 000 5 000
Trädgårdsskötsel 1 700
Städning 42 821 46 622
Besiktningskostnader & sotning 24 913 1 488
El 49 722 71 956
Fjärrvärme 398 501 436 476
Vatten 75 766 65 854
Sophämtning 84 444 82 920
Kabel-tv avgift 7 948 9 367
Reparationer 121 268 93 843
Underhåll 975 10 549
Fastighetsförsäkring 36 037 37 375
Fastighetsskatt 120 189 119 860
Övrigt 8 541 6 596

Summa 1 048 283 1 060 065

Not 4  Fastighetsadministration
 2014-01-01- 2013-01-01-
 2014-12-31 2013-12-31
Revisionsarvode 10 000 10 000
Kameral förvaltning 45 162 44 312
Konsultarvode W & Ö 8 724 7 384
Konsultarvode övriga 92 942 58 511
Advokatkostnader - 90 750
Bankkostnader 14 017 15 525
Kontorsmaterial 3 589 -1 755
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Telefon 2 014 2 031
Porto - 420
Övriga förvaltningskostnader 2 383 3 480
Övriga poster - 5 008
Datakommunikation 270 270
Inkasso - 160

Summa 179 101 236 096

Not 5  Avskrivningar
 2014-01-01- 2013-01-01-
 2014-12-31 2013-12-31
Byggnader 448 997 448 997

Summa 448 997 448 997

Not 6  Byggnader 

 2014-12-31 2013-12-31
Byggnad

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 18 691 181 18 691 181

18 691 181 18 691 181
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -4 187 471 -3 738 474
-Årets avskrivning enligt plan -448 997 -448 997

-4 636 468 -4 187 471

Redovisat värde vid årets slut 14 054 713 14 503 710

Byggnadsinventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 861 000 861 000

861 000 861 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -861 000 -861 000

-861 000 -861 000

Bokfört värde byggnad o mark 14 054 713 14 503 710

Taxeringsvärde byggnader: 23 005 000 23 005 000
Taxeringsvärde mark: 25 694 000 25 694 000

48 699 000 48 699 000

Not 7  Övriga fordringar
 2014-12-31 2013-12-31
Fordran skattekonto 11 249 11 097
Fordran restaurangen - 189 145

Redovisat värde vid årets slut 11 249 200 242
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Not 8  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2014-12-31 2013-12-31
Förutbetald försäkring 33 348 33 006
Stockholm Trafikkontor 1 513 1 513
Vidarefakturering Resturangen 74 613

109 474 34 519

Not 9  Eget kapital
 Insatser / Reserv- Yttre Balanserat Årets 
 Upplåtelseavgifter fond fond resultat resultat
Vid årets början 1 001 820 282 998 108 307 2 170 484 558 878

Disposition
enligt stämmobeslut 558 878 -558 878
Avsättning
till yttre fond 27 944 -27 944

Årets resultat 940 385

Vid årets slut 1 001 820 282 998 136 251 2 701 418 940 385

Not 10  Skulder till kreditinstitut
Långivare Ränta Belopp Typ av lån Omsättningstid
Swedbank Hypotek AB 0,86% 2 657 400 3 månader
Swedbank Hypotek AB 1,051% 200 000 3 månader
Swedbank Hypotek AB 1,312% 1 212 427 3 månader
Swedbank Hypotek AB 3,37% 2 150 100 bundet 2016-06-27
Swedbank Hypotek AB 2,73% 2 121 946 bundet 2016-02-25
Swedbank Hypotek AB 2,73% 632 600 bundet 2016-02-25
Swedbank Hypotek AB 2,73% 1 000 000 bundet 2016-02-25

9 974 473

Kortfristig del -250 000

9 724 473

Not 11  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2014-12-31 2013-12-31
Förutbetalda hyror/avgifter 259 389 98 493
Upplupet styrelsearvode inkl soc.avgifter 65 711 65 710
Upplupet revisionsarvode 10 000 10 000
Upplupen ränta, lån 41 799 49 872
Upplupen fjärrvärmekostnad 59 409 56 787
Upplupen elkostnad 12 000 4 246

448 308 285 108






